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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahan makanan pada umumnya sangat sensitif dan mudah mengalami 

penurunan kualitas karena faktor lingkungan, kimia, biokimia, dan mikrobiologi. 

Penurunan kualitas tersebut dapat dipercepat dengan adanya oksigen, air, 

cahaya, dan temperatur. Salah satu cara untuk mencegah atau memperlambat 

fenomena tersebut adalah dengan pengemasan yang tepat (Komolprasert, 2006 

dalam Hui, 2006).  

Pengemasan makanan yaitu suatu proses pembungkusan makanan 

dengan bahan pengemas yang sesuai. Pengemasan dapat dibuat dari satu atau 

lebih bahan yang memiliki kegunaan dan karakteristik yang sesuai untuk 

mempertahankan dan melindungi makanan hingga ke tangan konsumen, 

sehingga kualitas dan keamanannya dapat dipertahankan (Komolprasert, 2006 

dalam Hui, 2006). Menurut Robertson (1993), bahan pengemas yang dapat 

digunakan antara lain plastik, kertas, logam, dan kaca. 

 Bahan pengemas dari plastik banyak digunakan dengan pertimbangan 

ekonomis dan memberikan perlindungan yang baik dalam pengawetan. Sekitar 

60% dari poliethilen dan 27% dari polyester diproduksi untuk membuat bahan 

pengemas yang digunakan dalam produk makanan. Akan tetapi penggunaan 

material sintetis tersebut berdampak pada pencemaran lingkungan (Alvin dan Gil, 

1994 dikutip Henrique, Teofilo, Sabino, Ferreira, Cereda, 2007). Oleh karena itu 

pada saat ini dibutuhkan penelitian mengenai bahan pengemas yang dapat 

diuraikan (biodegradable) (Henrique et. al., 2007). 
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Pengembangan edible film pada makanan selain dapat memberikan 

kualitas produk yang lebih baik dan memperpanjang daya tahan, juga dapat 

merupakan bahan pengemas yang ramah lingkungan. Edible film memberikan 

alternatif bahan pengemas yang tidak berdampak pada pencemaran lingkungan 

karena menggunakan bahan yang dapat diperbaharui dan harganya murah 

(Tharamathan, 2003 dikutip Bourtoom, 2007). Pengaplikasian edible film pada 

produk makanan bukan merupakan konsep yang baru dan telah lama dipelajari 

secara ekstensif. Penerapan edible film dapat memperpanjang masa simpan dan 

mempertahankan kualitas dari berbagai produk makanan (Lee dan Wan, 2006 

dalam Hui, 2006).  

Polisakarida seperti pati dapat digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan edible film. Pati sering digunakan dalam industri pangan sebagai 

biodegradable film untuk menggantikan polimer plastik karena ekonomis, dapat 

diperbaharui, dan memberikan karakteristik fisik yang baik (Bourtoom, 2007). Pati 

singkong sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam industri makanan 

dan industri yang berbasis pati karena kandungan patinya yang cukup tinggi 

(Hui, 2006). Produksi pati yang tinggi, penanamannya yang mudah, dan mudah 

didapatkan di Indonesia menjadikan singkong sangat potensial dijadikan sebagai 

bahan dasar edible film. 

Pada penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan edible film yang 

berkualitas, baik dari segi fisik dan kimianya maka penelitian ini mencoba untuk 

menggunakan variasi suhu dan kitosan terhadap pengeringan edible film dari pati 

singkong serta mempelajari pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap 

parameter yang diukur. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi objek kajian pada praktikum ini adalah 

proses pengeringan edible film untuk menghasilkan edible film yang berkualitas 

Hal ini mendorong semakin banyaknya penelitian mencoba untuk menggunakan 

variasi suhu pengeringan dan kitosan terhadap pengeringan edible film dari pati 

singkong serta mempelajari pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap 

parameter yang diukur. 

 


